Professionele
Sanitairreiniging
Gebruiksinstructies
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Cif Glas & Interieurreiniger sprayen op een schone
doek en spiegels en glimmende oppervlakken
reinigen. Vervolgens met een papieren doek afnemen
voor een streeploos en schitterend resultaat.
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Cif 2in1 Sanitairreiniger sprayen op een vochtige doek
of spons en vervuiling en kalkaanslag van wastafels
verwijderen.
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Cif 2in1 Sanitairreiniger op een vochtige doek
sprayen en opgebouwde zeepresten aan onderzijde
zeepdispensers verwijderen. De doek spoelen met
schoon water en oppervlakken afvegen.
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De wandcommode openklappen.
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De doek spoelen met schoon water, uitwringen en
vervolgens wastafels reingen. Indien nodig het product
opnieuw aanbrengen en reinigingsproces herhalen.

Cif 2in1 Sanitairreiniger sprayen op een doek en
wandcommode reinigen. Vervolgens doek spoelen
met schoon water en het oppervlak opnieuw reinigen
met de vochtige doek.
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5 min.

Cif 2in1 Sanitairreiniger sprayen op een
doek en reinig de riemen.

De wandcommode terug inklappen
en buitenzijde reinigen met een doek
waarop Cif 2in1 Sanitairreinger is
aangebracht.
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De toiletpot met de borstel schrobben,
vooral onder de rand en onder het
waterpeil.

Toilet doorspoelen en het waterpeil
laten zakken door de toiletborstel er
verschillende keren in onder te dompelen.
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De toiletborstel spoelen door het toilet
door te spoelen.

Cif Sanitairontkalker aanbrengen
onder de toiletrand. Gedurende
5 minuten laten inwerken.
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Cif 2in1 Sanitairreiniger sprayen op een
doek en alle delen van de buitenkant
van het toilet reinigen. De doek met
schoon water spoelen en vervolgens
de oppervlakken met de vochtige
doek reinigen. Vergeet hierbij de
doorspoelknop niet!

5 min.

Cif Sanitairontkalker aanbrengen onder
de rand van het urinoir. Gedurende
5 minuten laten inwerken.
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Het urinoir met de borstel schrobben, vooral bij de
rand en het middelste gedeelte.

Een emmer met warm water vullen en Cif 2in1
Sanitairreiniger toevoegen, conform de
verdunningsgraad.

Eerst grove vervuilingen verwijderen voor het reinigen
van de vloer met een dweil of mop. Oppervlakken
vervolgens laten drogen aan de lucht. Eindig met het
schoonmaken van de deurklink van de toiletruimte.
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Door het gebruik van een
afwasborstel en een geconcentreerde
zure ontkalker op probleemzones
(rond kranen, douchekoppen,
afvoeropeningen in urinoirs en
douches, enz...), kan kalkaanslag
snel verwijderd worden zonder het
oppervlak te beschadigen.

